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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

نبينوا محمود وعلوى  لو  وصوحب  ن،معوين،  ،لى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوول الحمد هلل رب العالمين، وص
 نما بعد:

 :-رحم  هللا تعالى-قال اإلمام مسلم 
َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َقالَ " ِ ْبوِن َعْبوِد نَِّ َعوْن اْبوِن َعبَّوا    :َحدَّ اب  َعوْن ُعَبْيوِد نَّ ٍَ و َِ  َعوْن َقَرْنُت َعَلى َماِلوك  َعوْن اْبوِن 

ْعِب ْبِن َ،ثَّاَمَة اللَّْيِثي ِ  اَن  ا  َموار حِ  -صلى هللا عليو  وسولم-َننَُّ  َنْهَدى ِلَرُسوِل نَِّ  الصَّ وياا َوُهوَو ِبواْبَْبَواِأ َنْو ِبوَودَّ َِ َوْح
ُه َعَلْيِ  َرُسووُل نَِّ  وا َنْن َرَنى َرُسووُل نَِّ  :َقوالَ  -صولى هللا عليو  وسولم-َفَردَّ َموا ِفوي  -صولى هللا عليو  وسولم- َفَلمَّ

ي َقالَ  ٍِ ُه َعَلْيَك ِإَّلَّ َننَّا ُحُرم  » :َوْ،  .«ِإنَّا َلْم َنُردَّ
َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َوُمَحمَُّد  َثَنا َعْبوُد ْبوُن ُحَمْيود  َنْنَبَرَنوا َعْبو ا  ْبُن ُرْمح  َوُقَتْيَبُة َ،ِميعَحدَّ ُد َعْن اللَّْيِث ْبوِن َسوْعد  و وَحودَّ

زَّاِق  َثَنا َحَسن  اْلُحْلَواِنيُّ  :قالالرَّ َثَنا َيْعُقووبُ  :قالَنْنَبَرَنا َمْعَمر  و وَحدَّ وْم َعوْن  :قوال ،َحدَّ ٍُ َثَنا َنِبوي َعوْن َصواِلح  ُكلُّ َحودَّ
ْسَنادِ  َذا اإلِْ ٍَ وْعَب ْبوَن َ،ثَّاَموَة َوِفي َحوِديثِ  ،َكَما َقاَل َماِلك   ،َنْهَدْيُت َلُ  ِحَماَر َوْحش   :الزُّْهِريِ  ِب  اللَّْيوِث َوَصواِلح  َننَّ الصَّ

و النَّاِقُد َقاُلوا ،َنْنَبَرهُ  ْيَبَة َوَعْمر  ََ َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َوَنُبو َبْكِر ْبُن َنِبي  َثَنا ُسْفَياُن ْبوُن ُعَيْيَنوَة َعوْن الزُّْهوِريِ   :وَحدَّ َحدَّ
ْسَنادِ  َذا اإلِْ ٍَ  .ْيُت َلُ  ِمْن َلْحِم ِحَماِر َوْحش  َنْهدَ  :َوَقالَ  ،ِب

ْيَبَة َوَنُبو ُكَرْيب  َقاََّل  ََ َثَنا َنُبو َبْكِر ْبُن َنِبي  َثَنا َنُبوو ُمَعاِوَيوَة َعوْن اْبَْعَموِش َعوْن َحِبيوِب ْبوِن َنِبوي َثاِبوت  َعوْن  :وَحدَّ َحودَّ
مَ -َسِعيِد ْبِن ُ،َبْير  َعْن اْبِن َعبَّا    ٍُ ُ َعْن ْعُب ْبُن َ،ثَّاَمَة ِإَلى النَِّبويِ  : َقالَ  -اَرِضَي نَّ صولى هللا عليو  -َنْهَدى الصَّ

ُه َعَلْيِ  َوَقالَ  ،ِحَماَر َوْحش  َوُهَو ُمْحِرم   -وسلم  .«َلْوََّل َننَّا ُمْحِرُموَن َلَقِبْلَناُه ِمْنكَ » :َفَردَّ
َثَناه َيْحَيى ْبوُن َيْحَيوى  َثَنا  :ُر ْبوُن ُسوَلْيَماَن َقوالَ َنْنَبَرَنوا اْلُمْعَتِمو :قوالوَحدَّ ُث َعوْن اْلَحَكوِم و وَحودَّ َسوِمْعُت َمْنُصوور ا ُيَحودِ 

ار  َقاََّل  ََّ ِ ْبوُن ُمَعواذ   :ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َواْبُن َب َثَنا ُعَبْيوُد نَّ وْعَبُة َعوْن اْلَحَكوِم و وَحودَّ َُ َثَنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َ،ْعَفر  َحدَّ َحدَّ
ْعَبُة َ،ِميعَثَنا نَ َحدَّ  َُ َثَنا  َموا-َعْن َحِبيب  َعْن َسِعيِد ْبوِن ُ،َبْيور  َعوْن اْبوِن َعبَّوا    ا  ِبي َحدَّ ٍُ ُ َعْن ِفوي ِرَواَيوِة  -َرِضوَي نَّ

ْعُب ْبُن َ،ثَّاَمَة ِإَلى النَِّبيِ   َوِفوي ِرَواَيوِة  ،ْحوش  ِرْ،َل ِحَماِر وَ  -صلى هللا علي  وسلم-َمْنُصور  َعْن اْلَحَكِم َنْهَدى الصَّ
ْعَبَة َعْن اْلَحَكمِ  وْعَبَة َعوْن َحِبيوب   ،َعُ،َز ِحَماِر َوْحش  َيْقُطوُر َدموا   :َُ َُ صولى هللا عليو  -ُنْهوِدَي ِللنَِّبويِ   :َوِفوي ِرَواَيوِة 

قَّ  -وسلم هُ  َِ  .ِحَماِر َوْحش  َفَردَّ
َثَنا َيْحَيى ْبُن و  َثِني ُزَهْيُر ْبُن َحْرب  َحدَّ    َعوْن و َنْنَبَرِني اْلَحَسُن ْبوُن ُمْسوِلم  َعوْن َطواوُ  :َسِعيد  َعْن اْبِن ُ،َرْيج  َقالَ َحدَّ

َما-اْبِن َعبَّا    ٍُ ُ َعْن ََ َنْنَبْرَتِنوي َعوْن  :َقِدَم َزْيُد ْبُن َنْرَقَم َفَقاَل َلُ  َعْبُد نَِّ ْبُن َعبَّا   َيْسَتْذِكُرهُ : َقالَ  -َرِضَي نَّ َكْيو
َقواَل ُنْهوِدَي َلوُ  ُعْضوو  ِموْن َلْحوِم َصوْيد   :َقوالَ  ؟َوُهوَو َحوَرام   -صلى هللا علي  وسولم- َصْيد  ُنْهِدَي ِإَلى َرُسوِل نَِّ َلْحمِ 

ُه َفَقالَ   .«ِإنَّا ََّل َنْأُكُلُ  ِإنَّا ُحُرم  » :َفَردَّ
َثَنا ُسْفَياُن َعْن َصاِلحِ و  َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيد  َحدَّ َثَنا ُسوْفَياُن َحدَّ َثَنا اْبوُن َنِبوي ُعَموَر َواللَّْفوُه َلوُ  َحودَّ  ْبِن َكْيَساَن و و َحودَّ

َثَنا َصاِلُح ْبُن َكْيَساَن َقالَ  َنَرْ،َنا َمَع َرُسووِل : َسِمْعُت َنَبا َقَتاَدَة َيُقولُ  :َسِمْعُت َنَبا ُمَحمَّد  َمْوَلى َنِبي َقَتاَدَة َيُقولُ  :َحدَّ
ْيوُر اْلُمْحوِرِم ِإْذ َبُصوْرُت ِبَأْصوَحاِبي َيَتوَراَأْوَن  -ى هللا علي  وسلمصل-نَِّ  ََ َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِباْلَقاَحِة َفِمنَّا اْلُمْحِرُم َوِمنَّوا 
ْيئا   َفُقْلوُت ِبَْصوَحاِبي  ،َسوْوِطيُثومَّ َرِكْبوُت َفَسوَقَم ِمنِ وي  ،َوَنَنْذُت ُرْمِحي ،َفَنَظْرُت َفِإَذا ِحَماُر َوْحش  َفَأْسَرْ،ُت َفَرِسي ََ



ْوَط َفَقاُلوا :َوَكاُنوا ُمْحِرِمينَ  وْيأ   :َناِوُلوِني السَّ ََ َفَنَزْلوُت َفَتَناَوْلُتوُ  ُثومَّ َرِكْبوُت َفَأْدَرْكوُت اْلِحَمواَر  ،َونَِّ ََّل ُنِعيُنوَك َعَلْيوِ  ِب
مْ  ،ي َفَعَقْرُتو ُ َوُهوَو َوَراَأ َنَكَموة  َفَطَعْنُتوُ  ِبُرْمِحو ،ِمْن َنْلِفو ِ  ٍُ مْ  :َفَأَتْيوُت ِبوِ  َنْصوَحاِبي َفَقواَل َبْعُضو ٍُ ََّل  :ُكُلووُه َوَقواَل َبْعُضو

ْكُت َفَرِسي َفَأْدَرْكُتُ  َفَقالَ  -صلى هللا علي  وسلم-َوَكاَن النَِّبيُّ  ،َتْأُكُلوهُ   .«ُهَو َحََلل  َفُكُلوهُ » :َنَماَمَنا َفَحرَّ
َثَنا َيْحَيى ْبُن يَ  َثَنا ُقَتْيَبُة َعْن َماِلوك  ِفيَموا ُقوِرَع َعَلْيوِ  َعوْن َنِبوي النَّْضوِر َعوْن  :ْحَيى َقالَ وَحدَّ َقَرْنُت َعَلى َماِلك  و و َحدَّ

ُ َعْنو ُ -َناِفع  َمْوَلى َنِبي َقَتاَدَة َعْن َنِبي َقَتاَدَة  َحتَّوى  -صولى هللا عليو  وسولم-َننَّوُ  َكواَن َموَع َرُسووِل نَِّ  -َرِضَي نَّ
ْيوُر ُمْحوِرم   ََ ََ َمَع َنْصَحاب  َلُ  ُمْحوِرِميَن َوُهوَو  َة َتَنلَّ وياا َفاْسوَتَوى َعَلوى  ا  َفوَرَنى ِحَموار  ،ِإَذا َكاَن ِبَبْعِض َطِريِق َمكَّ َِ َوْح

ْم ُرْمَحُ  فَ  ٍُ ودَّ َعَلوى اْلِحَمواِر َفَقَتَلوُ   ،َأَبْوا َعَلْي ِ َفَرِسِ  َفَسَأَل َنْصَحاَبُ  َنْن ُيَناِوُلوُه َسْوَطُ  َفَأَبْوا َعَلْيِ  َفَسَأَل ََ َفَأَنَذُه ُثومَّ 
ِبوويِ   مْ  -صوولى هللا عليوو  وسوولم-َفَأَكووَل ِمْنووُ  َبْعووُض َنْصووَحاِب النَّ ٍُ صوولى هللا عليوو  -َفووَأْدَرُكوا َرُسوووَل نَِّ  ،َوَنَبووى َبْعُضوو

 .«َمة  َنْطَعَمُكُموَها نَُّ ِإنََّما ِهَي ُطعْ » :َفَسَأُلوُه َعْن َذِلَك َفَقالَ  -وسلم
َثَنا ُقَتْيَبُة َعوْن َماِلوك  َعوْن َزْيوِد ْبوِن َنْسوَلَم َعوْن َعَطواِأ ْبوِن َيَسوار  َعوْن َنِبوي َقَتواَدَة  ُ َعْنو ُ -وَحدَّ ِفوي ِحَمواِر  -َرِضوَي نَّ

ْيَر َننَّ ِفوي َحوِديِث َزْيوِد ْبوِن نَ  ََ  :َقوالَ  -صولى هللا عليو  وسولم-ْسوَلَم َننَّ َرُسووَل نَِّ اْلَوْحِش ِمْثَل َحِديِث َنِبي النَّْضِر 
ْيأ  » ََ  «؟َهْل َمَعُكْم ِمْن َلْحِمِ  

َثِني َنِبوي َعوْن َيْحَيوى ْبوِن َنِبوي َكثِ  ام  َحدَّ ََ َثَنا ُمَعاُذ ْبُن ِه َلِميُّ َحدَّ َثَنا َصاِلُح ْبُن ِمْسَمار  السُّ َثِني َعْبوُد نَِّ  ،يور  وَحدَّ َحودَّ
 ،َفَأْحَرَم َنْصَحاُبُ  َوَلْم ُيْحوِرمْ  ،َعاَم اْلُحَدْيِبَيةِ  -صلى هللا علي  وسلم-اْنَطَلَق َنِبي َمَع َرُسوِل نَِّ  :َنِبي َقَتاَدَة َقالَ  ْبنُ 

َث َرُسوُل نَِّ  ََْيَقوةَ  -صلى هللا عليو  وسولم-َوُحدِ   :َقوالَ  -عليو  وسولم صولى هللا-َفواْنَطَلَق َرُسووُل نَِّ  ،َننَّ َعوُدواا ِب
ْم ِإَلى َبْعض  ِإْذ َنَظْرُت َفوِإَذا َنَنوا ِبِحَمواِر َوْحوش  َفَحَمْلوُت عَ  ٍُ َلْيوِ  َفَطَعْنُتوُ  َفَأْثَبتُّوُ  َفَبْيَنَما َنَنا َمَع َنْصَحاِبِ  َيْضَحُك َبْعُض

ْم َفَأَبْوا َنْن ُيِعيُنوِني َفَأَكْلَنوا ِموْن َلْحِمو ِ  ٍُ و ،َفاْسَتَعْنُت َِ صولى هللا عليو  -يَنا َنْن ُنْقَتَطوَع َفاْنَطَلْقوُت َنْطُلوُب َرُسووَل نَِّ َوَن
ْأوا  َنْرَفُع َفَرِس  -وسلم ََ ْأو  ي  ََ َفار  ِفي َ،ْوِف اللَّْيلِ  ا  َوَنِسيُر  َِ -َنْيَن َلِقيَت َرُسوَل نَِّ  :َفُقْلتُ  ،َفَلِقيُت َرُ،َل  ِمْن َبِني 

وْقَيا َفَلِحْقُتوُ  َفُقْلوتُ تَ  :َقالَ  ؟-صلى هللا علي  وسلم َن َوُهَو َقاِئل  السُّ ٍِ َيوا َرُسووَل نَِّ ِإنَّ َنْصوَحاَبَك َيْقوَرُأوَن  :َرْكُتُ  ِبَتْع
ََلَمَ َرْحَمَة نَِّ  وا َنْن ُيْقَتَطُعوا ُدوَنوَك اْنَتِظوْرُهْم َفواْنَتَظَرُهمْ  ،َعَلْيَك السَّ َُ ْم َقْد َن ٍُ نَّ ِ ِإنِ وي َنَصوْدُت َيوا َرُسو :َفُقْلوتُ  ،َواِ  وَل نَّ

 .َوُهْم ُمْحِرُمونَ  «ُكُلوا» :ِلْلَقْومِ  -صلى هللا علي  وسلم-َفَقاَل النَِّبيُّ  ،َوَمِعي ِمْنُ  َفاِضَلة  
َثَنا َنُبو َعَواَنَة َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد نَِّ ْبِن َمْوَهب  َعنْ  َثِني َنُبو َكاِمل  اْلَ،ْحَدِريُّ َحدَّ ِ ْبوِن َنِبوي َقَتواَدَة َعوْن  َحدَّ َعْبوِد نَّ

ُ َعْنو ُ -َنِبيِ   ََ َرُسووُل نَِّ : َقوالَ  -َرِضوَي نَّ وا َوَنَرْ،َنوا َمَعو ُ  -صولى هللا عليو  وسولم-َنوَر َفَصوَرَف ِموْن  :َقوالَ  ،َحا،ا
ْم َنُبوو َقَتواَدَة َفَقوالَ  ٍِ وا اْنَصوَرُفوا ِقَبوَل  :ْوِني َقوالَ ُنوُذوا َسواِحَل اْلَبْحوِر َحتَّوى َتْلَقو :َنْصَحاِبِ  ِفوي َفَأَنوُذوا َسواِحَل اْلَبْحوِر َفَلمَّ

 ِ وْم ِإَّلَّ َنَبوا َقَتواَدَة َفِإنَّوُ  َلوْم ُيْحوِرمْ  -صلى هللا علي  وسلم-َرُسوِل نَّ ٍُ َفَبْيَنَموا ُهوْم َيِسويُروَن ِإْذ َرَنْوا ُحُموَر  ،َنْحَرُمووا ُكلُّ
ا َنُبو ٍَ ا َنَتانقَ  َوْحش  َفَحَمَل َعَلْي ٍَ ا َقالَ  ،ا  َتاَدَة َفَعَقَر ِمْن ٍَ  ،َوَنْحوُن ُمْحِرُموونَ  َفَقواُلوا َنَكْلَنوا َلْحموا   :َفَنَزُلوا َفَأَكُلوا ِمْن َلْحِم

ِ ِإنَّوا ُكنَّوا َيوا َرُسو :َقواُلوا -صولى هللا عليو  وسولم-َفَلمَّا َنَتْوا َرُسوَل نَِّ  ،َفَحَمُلوا َما َبِقَي ِمْن َلْحِم اْبََتانِ  :َقالَ  وَل نَّ
وا َنَتانوا   ،َنْحَرْمَنا ٍَ وا َنُبوو َقَتواَدَة َفَعَقوَر ِمْن ٍَ َفَنَزْلَنوا َفَأَكْلَنوا ِموْن  َوَكاَن َنُبو َقَتاَدَة َلوْم ُيْحوِرْم َفَرَنْيَنوا ُحُموَر َوْحوش  َفَحَموَل َعَلْي

ا َفُقْلَنا ٍَ وا َفَقوالَ  !َنْأُكُل َلْحَم َصْيد  َوَنْحُن ُمْحِرُمونَ  :َلْحِم ٍَ واَر » :َفَحَمْلَنا َموا َبِقوَي ِموْن َلْحِم ََ َهوْل ِموْنُكْم َنَحود  َنَموَرُه َنْو َن
ْيأ   ََ ا» :َقالَ  ،ََّل  :َقاُلوا :َقالَ  «ِإَلْيِ  ِب ٍَ  .«َفُكُلوا َما َبِقَي ِمْن َلْحِم



َثَناه ُمَحمَُّد ْبوُن اْلُمَثنَّوى  وُد ْبوُن َ،ْعَفو :قوالوَحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َثَنا  :قوالر  َحودَّ َثِني اْلَقاِسوُم ْبوُن َزَكِريَّوا َحودَّ وْعَبُة و وَحودَّ َُ َثَنا  َحودَّ
ْيَباَن َ،ِميعُعَبْيدُ  ََ ْيَباَن َفَقاَل َرُسووُل نَِّ  ا   نَِّ َعْن  ََ ْسَناِد ِفي ِرَواَيِة  َذا اإلِْ ٍَ -َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد نَِّ ْبِن َمْوَهب  ِب

وا» :-لمصلى هللا علي  وس ٍَ واَر ِإَلْي ََ وا َنْو َن ٍَ وْعَبَة َقوالَ  «َنِمْنُكْم َنَحد  َنَموَرُه َنْن َيْحِموَل َعَلْي َُ وْرُتْم َنْو » :َوِفوي ِرَواَيوِة  ََ َن
ْعَبةُ  «َنَعْنُتْم َنْو َنَصْدُتمْ  َُ  .َنَعْنُتْم َنْو َنَصْدُتمْ  :ََّل َنْدِري َقالَ  :َقاَل 

َثَنا َعْبُد نَِّ ْبُن َعبْ  م  َنْنَبَرِنوي َيْحَيوَحدَّ َثَنا ُمَعاِوَيوُة َوُهوَو اْبوُن َسوَلَّ واَن َحودَّ اِرِميُّ َنْنَبَرَنوا َيْحَيوى ْبوُن َحسَّ ْحَمِن الودَّ ى ِد الرَّ
ُ َعْنوُ  َنْنَبوَرهُ  وَزا َموَع َرُسووِل نَِّ  َنْنَبَرِني َعْبُد نَِّ ْبُن َنِبوي َقَتواَدَة َننَّ َنَبواُه َرِضوَي نَّ ََ  -صولى هللا عليو  وسولم- َننَّوُ  

ْزَوَة اْلُحَدْيِبَيِة َقالَ  ْيِري َقالَ  :ََ ََ َفاْصَطْدُت ِحَماَر َوْحوش  َفَأْطَعْموُت َنْصوَحاِبي َوُهوْم ُمْحِرُمووَن ُثومَّ َنَتْيوُت  :َفَأَهلُّوا ِبُعْمَرة  
 .ُكُلوُه َوُهْم ُمْحِرُمونَ  :ِ  َفاِضَلة  َفَقالَ َفَأْنَبْأُتُ  َننَّ ِعْنَدَنا ِمْن َلْحمِ  -صلى هللا علي  وسلم-َرُسوَل نَِّ 

بِ يُّ  َثَنا َنْحَمُد ْبُن َعْبَدَة الضَّ َثَنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن النَُّمْيِريُّ  :قالَحدَّ ِ ْبوِن َنِبوي  :قالَحدَّ َثَنا َنُبو َحاِزم  َعوْن َعْبوِد نَّ َحدَّ
ُ عَ -َقَتاَدَة َعْن َنِبيِ   ْم َنَرُ،وا َمَع َرُسوِل نَِّ  -ْن ُ َرِضَي نَّ ٍُ َوُهْم ُمْحِرُمووَن َوَنُبوو َقَتواَدَة  -صلى هللا علي  وسلم-َننَّ

ْيأ  » :َوِفيِ  َفَقالَ  ،ُمِحلٌّ َوَساَق اْلَحِديثَ  ََ صولى هللا -َفَأَنوَذَها َرُسووُل نَِّ  :َمَعَنوا ِرْ،ُلوُ  َقوالَ  :َقاُلوا «َهْل َمَعُكْم ِمْنُ  
ا -سلمعلي  و  ٍَ  .َفَأَكَل

ْيَبَة  ََ َثَناه َنُبو َبْكِر ْبُن َنِبي  ْسوحقال وَحدَّ َثَنا ُقَتْيَبوُة َواِ  َثَنا َنُبوو اْبَْحوَوِ  و وَحودَّ ُق َعوْن َ،ِريور  ِكََلُهَموا َعوْن َعْبوِد اَحدَّ
ِ ْبووِن َنِبووي َقَتوواَدَة َقووالَ  َتوواَدَة ِفووي َنَفوور  ُمْحووِرِميَن َوَنُبووو َقَتوواَدَة ُمِحوولٌّ َواْقووَت َّ َكوواَن َنُبووو قَ  :اْلَعِزيووِز ْبووِن ُرَفْيووع  َعووْن َعْبووِد نَّ

ْيأ  » :اْلَحِديَث َوِفيِ  َقالَ  ََ اَر ِإَلْيِ  ِإْنَسان  ِمْنُكْم َنْو َنَمَرُه ِب ََ  .«َفُكُلوا» :َقالَ  ،ََّل َيا َرُسوَل نَِّ  :َقاُلوا «َهْل َن
َثَنا  َثِني ُزَهْيووُر ْبووُن َحووْرب  َحوودَّ ووُد ْبووُن اْلُمْنَكووِدِر َعووْن ُمَعوواِذ ْبووِن َعْبووِد َحوودَّ َيْحَيووى ْبووُن َسووِعيد  َعووْن اْبووِن ُ،ووَرْيج  َنْنَبَرِنووي ُمَحمَّ

ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن التَّْيِميِ  َعْن َنِبيِ  َقالَ  ُة َراِقود  ُكنَّوا َموَع َطْلَحوَة ْبوِن ُعَبْيوِد نَِّ َوَنْحوُن ُحوُرم  َفُأْهوِدَي َلوُ  َطْيور  َوَطْلَحو: الرَّ
صولى هللا عليو  -َنَكْلَنواُه َموَع َرُسووِل نَِّ  :َوَقوالَ  ،َفَلمَّا اْسَتْيَقَه َطْلَحُة َوفََّق َموْن َنَكَلو ُ  ،َفِمنَّا َمْن َنَكَل َوِمنَّا َمْن َتَورَّعَ 

 .-وسلم
 صحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله و 

َم َعَلْيُكْم  هذا الباب في تحريم الصيد البري بالنسبة للمحررم يَّاَرِة َوُحرِ  ا لَُّكْم َوِللسَّ }ُنِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُ  َمَتاع 
ووا  محرررم ااصرروياد أو المررراد بالصرريد ااصرروياد أو المصرريد  هرر  ال [( سررورا الماةرردا96)] َصووْيُد اْلَبوورِ  َمووا ُدْمووُتْم ُحُرم 

 المصيد 
 طالب:........

ألن  ، وفيرره أحاديررب البرراب ااصرروياد مررا فرري تاصرري ، ااصرروياد حرررام، والصرريد هررو الررذي يحتررا   لررى تاصرري 
الصيد يحتم  هذا وهذا، فااصوياد محرم على ك  حال بالنسبة للمحرم، والصيد بمعنى المصيد ما يردل لره لولره 

ْيَد }ََّل َتْقُتُلواْ : -ج  وعال-  ا ااصوياد فهو على ك  حرال محررم علرىيراد به المصيد، أم [( سورا الماةدا95)]  الصَّ
 المحرم.

 :-رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام مسلم 
َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َقالَ  ِ ْبوِن َعْبوِد نَِّ َعونْ  :َحدَّ اب  َعوْن ُعَبْيوِد نَّ ٍَ و َِ  اْبوِن َعبَّوا   َعوْن َقوَرْنُت َعَلوى َماِلوك  َعوْن اْبوِن 
ْعِب ْبِن َ،ثَّاَمَة اللَّْيِثي ِ  انَ  ا  ِحَموار  -صلى هللا عليو  وسولم-َننَُّ  َنْهَدى ِلَرُسوِل نَِّ  الصَّ وياا َوُهوَو ِبواْبَْبَواِأ َنْو ِبوَودَّ َِ  َوْح



ُه َعَلْيِ  َرُسوُل نَِّ وهما موضعان بين مكة والمدينة،  -فترثرر الصرعب مرن رد النبري  -لمصلى هللا علي  وسو-َفَردَّ
ا إنو»ه لما رأى ما فيه وجهه من التثرر: خاوره بقول -عليه الصالا والسالم-، فوّيب النبي -عليه الصالا والسالم

َم َعَلوْيُكْم َصوْيُد يعنري محرمرون، متلبسرون براإلحرام، والمحررم يحررم عليره الصريد،  «لم نرده عليك إَّل إنا حورم }َوُحورِ 
، فالحرم وهو المحرم ا يجوز له أن يثك  من صيد البر، وسيثتي في حديب أبي لتادا مرا [( سورا الماةدا96)] اْلَبر  

أو ا فيحر ، وعلرى األول  ،يدل علرى الجرواز ممرا يمكرن الجمره بثنره يختلر  الحرال فيمرا  ذا صريد مرن أجلره فيحررم
لرم )أو  (هلرم نررد  )لرم هرذه جازمرة،  «كلوم نورده عليو»يحم  حديب الصعب، وعلى الراني يحم  حرديب أبري لترادا، 

ه  في وجه رالب  الحرف المضّع  هو  ذا فك هذا اإلدغام انتاى اإلشكال، لم نردده ما في  شكال، وهنا مره  (نردَّ
( ه )لرم نرردالتضعي ، من المعلوم أن لم تجزم الاع  المضرار،، حررف ناري وجرزم وللرب، فرثين أررهرا علرى الاعر   

ه) الدالواألكرر على أنه بضم  لرم )وهرو األفصرف فيمرا ذكرره الشرّرام، نعرم مراعرااة للحركرة التري علرى الهرا ،  (لم نردُّ
ه ها،  تباعاة للهرا  الماتوحرة، واألول  تباعراة للهرا  المضرمومة،  (نردُّ ولذا لو كان الضمير ضمير تثنيب لاتف، لم نردَّ

ن ضرعاوه ه)ف أنره منصروب، وهرذا حكراه رعلرب فري الاصري ،كذا لالوا، ومنهم مرن يررى وا  وا شرك أن الضرّم  (لرم نرردَّ
 الخاليررة عررن العوامرر   لررى وضرره  آخررر يلغرري أرررر العامرر ، فكثنرره ا يوجررد لبلرره عامرر ، والاررتف ينقرر  الكلمررة المجررردا 

ررر العامر ، ويكرون مرن براب ااتبرا،  اإلتبرا، معرروف عنرد أهر  نلغري أ :لكن العام  ا يقتضري الارتف، فهر  نقرول
ؤوا أول الااتحررة بررالجر  تباعرراة لررالم الحمررد، هلل،  تبررا،، فعلغررا  أرررر العامرر  ألن الاعرر  لبرر  دخررول لررر مررا هررم  العلررم،
ه)العام   ا مرا  المقتضية للجرزم.. (لم)فعذا دخ  عليها  (نردُّ اآلن هر  هنراك خيرار رالرب  هر  هنراك خيرار رالرب وا 

، والارتف وهرو الرذي يليره، الرالرب الكسرر ا وهرو األفصرف عنردهم ،الضرم :في  الجزم متعذر، يبقى الخيارات الرالرة
ا ما هو تخلرص مرن التقرا  سراكنين، اآلن نترابه فري هرذه  نما هو تخلص من اإلشكال القاةم، وا  أنه حركة  عراب وا 

ا نتجاوزها ألن العام  مرؤرر  هذا هو األفصف لالوا ، و اآلن نحن بين خيارات  ما أن نلغي أرر العام   المسثلة وا 
 واإلتبا، باب معروف في اللغة. ،ر فيرجه  لى األص فامتنه األر

 .طالب: يلَى نثر لو اتصل بضمير نو يكون م،رد.
 ما يظهر أرره.

 طالب: ما في فرق؟
 وين يتص  بضمير 

 يعني لو كانت نردَّ بدون الٍاأ، ابفصح إلَاأ نثر العامل نيضا ؟طالب: 
لرو كران الضرمير ضرمير تثنيرب  :ا، الذي هم يقولون، ولذا لرالوايعني هنا ما يرد مسثلة اإلتب  لم نردَّ الكتاب عليك

ن كران األصر  فري الاعر  أنره ا ،لكان الاتف أفصف  تباعاة للها  يدخلره الجرر، األفعرال  أحياناة يكسرون للرتخلص وا 
ه، لكرن لرد يقرول وهنرا مسرثلة اإلتبرا، ظراهرا لرم نرردُّ  [( سورا المزم 2)] }ُقِم اللَّْيَل  جّر للتخلصلكن لد ت ا جر فيها 

العام  مؤرر في األص ، أنت لرو انتقلرت  لرى ترثرير  آخرر ولرو لرم يكرن ترثرير نار  العامر ،   أين أرر العام  :لاة 
لكرن المرؤرر الحقيقري لرم يترترب عليره أررره األصرلي لالمتنرا،، فانتقر   عرفت أنك انتقلت من شري   لرى شري   أنت

واألص  فري العامر  أنره مرؤرر، ولرذا بعضرهم يقرول: الارتف،  ،دون تثرير  لى أرر  آخر، وا تبقي الكالم على أصلها
ألن الجر ا يدخ  علرى األفعرال، كير  دخر  هنرا   وا لَم اللي   اللي ، لم   :األرر، ولذا ما لال ليبحب السامه عن



لره وا ارتبرا   فع  األمر أنه مبني على السكون، لماذا عدلنا  لرى الجرر الرذي ا عاللرةاألص  في ألنه لو بقي.. 
ألنرك  ذا  برين األسرما  واألفعرال  له باألفعرال عرن الضرم والنصرب الرذي هرو فري األصر  للفعرال، بر  هرو مشرترك

  الررذي لررى شرري   ا وجرره لرره تبحررب عررن السرربب  لكررن  ذا عرردلت علررى األصرر  مررا تبحررب، كالمرري واضررفعرردلت  
ه ألغينا  بر  مرن ألروى العوامر ، عامر   ،شكال، مه أنه عام  مرؤرروانتهى اإل (لم)نعانيه اآلن يعني لو لال: لم نردُّ

ه، ألغينا أررر العامؤرر، فعذا ألغينا هذا العام ه السرامه يقرول مر  للنا: نردُّ : ويرن الناصرب  مرا فري ، لرو للنرا: لرم نرردَّ
نهرا فيردل علرى أنهرا انتقلرت مرن كو  ، ذاة ما الذي نصبه  ا شك أنه  شكال يجع  الحركرة األصرلية متعرذرا ناصب،

 :هم يقولرون أمرها سه   لكرن والمسثلة على ك  حال ( لتعذره،لم)مجردا  لى كونها متثررا، وامتنه األرر العادي في 
 األفصف وجوب الضم.

 ؟كذاو منع من ظٍورها كذا كيَ يقال في إعرابٍا طالب: 
 .مقدر هو مجزوم، مجزوم لوعاة، الجزم يه  يه، ما في شك، 

 ........طالب:
 هذا األص ، فتبحب لماذا جرت  ألن الحركات كلها متعذرا. جر ا يدخ  األفعال  ألن ال يه

على نن  الحمار الوحَي المنطم، بينما في الحديث نن لو  يقول بعضٍم: . طالب: الحمار الوحَي المنطم .
 نن  يَب  الَزال؟ :قرون، وبعضٍم يقول

 وبعضه ما له لرون  يمكن. ،رون لكن ه  له أنوا،  بعضه له ل المقصود أنه حمار، حمار وحش 
 فيذهب ويأكل . ،نن  هو هذا المنطم بعضٍم يظنطالب: 

 هو حمار وحش، كونه له لرون ما يناي أن يكون مخوط أيضاة.
 َالبا  المنطم لي  ل  قرون.طالب: 

لره، يوجرد  والذي ا لرون  ،لكن أيضاة الضثن فيه الذي له لرون، والماعز فيها الذي له لرون  هذا الغالب صحيف 
 هذا وهذا، لكنه حمار وحش بال شك.

 طالب: يَب  الضأن هذا؟
ا على أسا  أنه أهلي  صيد  صيد، حمار وحش. ،هو صاده على أسا  أنه صيد وا 

 طالب:.......
 بقرا.الحمار يختل  عن ال يه 

 فصيلة من فصائل الحمير يا َيخ.طالب: 
  يه لكن في الغالب أنها مخووة.

 طالب:........
 ى ك  حال الذي عندنا ا  شكال في كونه حمار وحش.عل

َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َوُمَحمَُّد "لال:  َثَنا َعْبوُد ْبوُن ُحَمْيود  َنْنَبَرَنوا  ا  ْبُن ُرْمح  َوُقَتْيَبُة َ،ِميعَحدَّ َعْن اللَّْيِث ْبِن َسْعد  و وَحودَّ
زَّاِق  َثَنا َيْعُقووُب  :قوالَثَنا َحَسن  اْلُحْلوَواِنيُّ َنْنَبَرَنا َمْعَمر  و وَحدَّ  :قالَعْبُد الرَّ وْم  :قوالَحودَّ ٍُ َثَنا َنِبوي َعوْن َصواِلح  ُكلُّ َحودَّ



ْسوَنادِ  وَذا اإلِْ ٍَ وْعَب ْبوَن  ،َكَموا َقواَل َماِلوك   َنْهوَدْيُت َلوُ  ِحَمواَر َوْحوش   :َعْن الزُّْهوِريِ  ِب َوِفوي َحوِديِث اللَّْيوِث َوَصواِلح  َننَّ الصَّ
 يعني أخبر من  أخبر الزهري   "َة َنْنَبَرهُ َ،ثَّامَ 

 طالب:........
اآلن يرويرره هرررؤا  المجموعرررة عررن الزهرررري، وفررري حرررديب الليررب وصرررالف، صرررالف برررن كيسرران مرررن خرررواص الزهرررري 

و النَّاِقدُ " ْيَبَة َوَعْمر  ََ َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َوَنُبو َبْكِر ْبُن َنِبي  َثَنا :َقاُلوا ،وَحدَّ وَذا  َحدَّ ٍَ ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنوَة َعوْن الزُّْهوِريِ  ِب
ْسَنادِ  وهنرا يقرول: أهرديت لره أهرديت لره حمرار وحرش،  "َنْهَدْيُت َلُ  ِمْن َلْحوِم ِحَمواِر َوْحوش   يعني الصرعب: :َوَقالَ  ،اإلِْ

  ل صريد، ردهحمار وحش ياهم منه أنه كام ، وبعضهم فهم منه أنه حري، ولرذا رّده ألنره مرا يرزا من حمار وحش،
 :ألن المرذبوم المقترول مرا يقرال لره كرذا، يقرول حرش لحرم حمرار و  :ألنه حي، بدلي  أهديت له حمار وحش، ما لال

أهررديت لرره حمررار  :أعويررت فررالن خررروف، أعويترره لحررم خررروف، أعويترره لحررم حمررار وحررش، فهررم فهمرروا مررن لولرره
رادا الربع  فرالتعبير األول  ورالا الكر   ،يقول: أهديت له من لحرم حمرار وحرش  وحش  أنه حي، ولذا رده، وهنا  وا 

ْم  أمر ساةغ في اللغة ٍِ ْم ِفي  َذاِن ٍُ  ه  األصابه كلها في آذانهم  ا. [( سورا نوم7)] }َ،َعُلوا َنَصاِبَع
ْيَبَة َوَنُبو ُكَرْيب  َقاََّل " ََ َثَنا َنُبو َبْكِر ْبُن َنِبي  َثَنا َنُبو ُمَعاِوَيوَة َعوْن اْبَ  :وَحدَّ ْعَموِش َعوْن َحِبيوِب ْبوِن َنِبوي َثاِبوت  َعوْن َحدَّ

َما-َسِعيِد ْبِن ُ،َبْير  َعْن اْبِن َعبَّا    ٍُ ُ َعْن ْعُب ْبُن َ،ثَّاَمَة ِإَلى النَِّبويِ  : َقالَ  -َرِضَي نَّ صولى هللا عليو  -َنْهَدى الصَّ
ُه َعَلْيو ِ  -وسلم فردل علرى أنره لحرم، مرن  "«ََّل َننَّوا ُمْحِرُمووَن َلَقِبْلَنواُه ِمْنوكَ َلووْ » :َوَقوالَ  ،ِحَمواَر َوْحوش  َوُهوَو ُمْحوِرم  َفوَردَّ

ألن مجرد اإلحرام ا يمنه من األك   ا  ذا صراده اإلنسران  ذي صيد من أجله، لوا أنا محرمون حمار الوحش ال
لرم يررد يعنري لرو  أو صيد من أجله، لوا أنا محرمون لقبلناه منك، فه  هذه العلة التري هري اإلحررام تسرتق  برالمنه 

مررن  -عليرره الصررالا والسررالم-وأكلرره ولبولرره مررا أعورراه  ،لكررن لررورود حررديب أبرري لتررادا  ا هررذا الحررديب نعررم تسررتق  
دل علررى أن العلررة مركبررة، وليسررت ماررردا، ولررذا مجرررد اإلحرررام ا يسررتق  بررالمنه، ومعررروف أن صرريد البحررر  الصرريد
ك شي  يختل  فيه هر  هرو برري أو بحرري  وتعرم بره البلروى، ووعامه حالل، وصيد البر هو الممنو،، هنا ،حالل

 الجراد، ه  هو بري أو بحري 
 .طالب: ،وي 

 يعني َّل في البر وَّل في البحر. ،،وي  :يقول
ا بحري  نررا حوت، هذا رابت عرن الصرحابة، كونره بحرري رابرت عرن ر ألن الجو تبه البر، هذا بري يصي بري وا 

ممررا تلقرري عررن أهرر  الكترراب، يعنرري مررا هررو متلقررى مررن شرررعنا، تلقرراه بعرر   لكنرره ممررا ربررت عررن بعضررهم  الصررحابة
وعلرى كر  حرال مرن يررى أنره  وهرذا والعره، ،ند أهر  العلرم أنره برري الصحابة عن بع  أه  الكتاب، ولذا المقرر ع
 بحري ا جزا  فيه، ومن يرى أنه بري فيه الجزا .

َثَناه َيْحَيى ْبُن َيْحَيى " َثَنا  ا  َسوِمْعُت َمْنُصوور  :اْلُمْعَتِموُر ْبوُن ُسوَلْيَماَن َقوالَ  َنْنَبَرَنوا :قوالوَحدَّ ُث َعوْن اْلَحَكوِم و وَحودَّ ُيَحودِ 
ار  َقاََّل  ََّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َ،ْعَفر   :ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َواْبُن َب َثَنا ُعَبْيوُد نَِّ  :قوالَحدَّ وْعَبُة َعوْن اْلَحَكوِم و وَحودَّ َُ َثَنا  ْبوُن َحودَّ

َثَنا نَ  :قالُمَعاذ   ْعَبُة َ،ِميعَحدَّ َُ َثَنا  َموا-َعْن َحِبيب  َعْن َسوِعيِد ْبوِن ُ،َبْيور  َعوْن اْبوِن َعبَّوا    ا  ِبي َحدَّ ٍُ ُ َعْن  -َرِضوَي نَّ
ووْعُب ْبووُن َ،ثَّاَمووَة ِإَلووى النَِّبوويِ   :ِفووي ِرَواَيووِة َمْنُصووور  َعووْن اْلَحَكوومِ و  ِرْ،ووَل ِحَموواِر  -  وسوولمصوولى هللا عليوو-َنْهووَدى الصَّ

فردل علرى أنره بعر  ولري  بكر ،  ش،، رج ، وهناك أهدى له حمرار وحرش، وأهردى لره مرن لحرم حمرار وحر"َوْحش  



ررر هنررا بكونرره رجرر ، وسرريثتي فرري الروايررة الترري تليهررا فرري  رادا الرربع  معروفررة، وهررذا الرربع  ماسَّ وررالا الكرر  وا  وا 
، شر،، والشر، يولر، "َوق حموار وحوش  فورده -  وسولمصولى هللا عليو-حبيوب، نهودي للنبوي  ة َعبة عونرواي،

 لكنه هنا يراد به مول، الجز ، الجز  منه. ويراد به النص  
َثَنا َيْحَيى ْبُن َسِعيد  َعْن اْبِن ُ،َرْيج  َقالَ و " َثِني ُزَهْيُر ْبُن َحْرب  َحدَّ برن  يرش  الحسرن  "َنْنَبَرِني اْلَحَسُن ْبُن ُمْسوِلم :َحدَّ

 بن مسلم  
 :........طالب
 ا ما يجي يا  خوا. ،ا

 طالب:........
وهرو يوجرد غيرر منسروب فري أعقرد  ،الضحى مسلم بن صبيف انتهى رام خالص، ا هذا الحسرن برن مسرلمأبو  ،ا

ينَّراا، ويرن الرذين يحاظرون الصرحيحين مجرردين  تررى عنردنا جملرة برن  سناد في صحيف مسلم، الحسرن برن مسرلم 
   َعْن اْبِن َعبَّا   و َعْن َطاوُ " لكن هذه يبقى فيها  شكاات كريرا،  على هذه الوريقة من اإلخوان الذين يحاظون 

َما- ٍُ ُ َعْن ََ َنْنَبْرَتِنوي َعوْن َلْحوِم َصوْيد   :َقِدَم َزْيُد ْبُن َنْرَقَم َفَقاَل َلُ  َعْبُد نَِّ ْبُن َعبَّوا   َيْسوَتْذِكُرهُ : َقالَ  -َرِضَي نَّ َكْيو
 ِ هُ  :َقالَ  :َقالَ  ؟َوُهَو َحَرام   -صلى هللا علي  وسلم-ُنْهِدَي ِإَلى َرُسوِل نَّ  :َفَقوالَ  ،ُنْهِدَي َلُ  ُعْضو  ِمْن َلْحِم َصْيد  َفوَردَّ

 ."«ِإنَّا ََّل َنْأُكُلُ  ِإنَّا ُحُرم  »
َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسعِ و " َثَنا ُسْفَياُن َحدَّ َثَنا ُسوْفَياُن َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَسواَن و و يد  َحدَّ َثَنا اْبوُن َنِبوي ُعَموَر َواللَّْفوُه َلوُ  َحودَّ َحودَّ

َثَنا َصاِلُح ْبُن َكْيَساَن َقالَ  :قال َنَرْ،َنوا َموَع : ولُ َسِمْعُت َنَبوا َقَتواَدَة َيُقو :َسِمْعُت َنَبا ُمَحمَّد  َمْوَلى َنِبي َقَتاَدَة َيُقولُ  :َحدَّ
، وهرو محمرول -عليره الصرالا والسرالم-النبري انتهينرا مرن الصريد الرذي رّده  "-صولى هللا عليو  وسولم-َرُسوِل نَِّ 

سومعت نبوا محمود موولى نبوي قتوادة  :قال" ،أبي لتادا، في لصة -عليه الصالا والسالم-على أنه صيد من أجله 
َفِمنَّا اْلُمْحِرُم  ،َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِباْلَقاَحةِ  -صلى هللا علي  وسلم-رسول هللا  نر،نا معيقول: سمعت نبا قتادة يقول: 

ْيووُر اْلُمْحووِرمِ  ََ ووا  ووْيئا   ،َوِمنَّ ََ ولررد اختلارروا فرري وعلررى كرر  حررال أبررو لتررادا غيررر محرررم،  "ِإْذ َبُصووْرُت ِبَأْصووَحاِبي َيَتووَراَأْوَن 
وأبرو لترادا غيرر محررم، فمرنهم  ،رم والصرحابة أكرررهم محرمرون يحر -عليره الصرالا والسرالم-ي كرون النبري السبب ف
 -عليره الصرالا والسرالم-أو أن النبري  ،، ويريرد أن يحررم بعرد ذلركألن المواليرت لرم تكرن حردت وا وّلترت :من لال
ويثتي بيران ذلرك فري بعر  لم يحرم،  -عليه الصالا والسالم-فامترااة ألمره يثخذ  لى جهة، جهة البحر، أن أمره 

هرري موضرره أيضرراة ليسررت ، هررذا موضرره لريررب مررن السررقيا "حتووى إذا كنووا بالقاحووة"، - ن شررا  هللا تعررالى-الروايررات 
َفَنَظوْرُت َفوِإَذا ِحَمواُر  ،ون َويئا  إذا بصورت بأصوحابي يتوراأ ،رمومنوا َيور المحو" ،فمنا المحرم ،بالبعيدا من المدينة

ضرحكوا، لمرا تررا وه  :لتادا، من غير أن يقصدوه، وفي رواية  أبي يترا ون شيةاة من غير أن يقصدوا  عالم  "َوْحش  
ا لرو ضحكوا، ولم يكن مرادهم تنبيره أبري لترادا، و  فنظورت فوإذا "تنبيره لمرا جراز لهرم أن يرثكلوا منره، كران مررادهم الا 

 :ُت ِبَْصوَحاِبي َوَكواُنوا ُمْحوِرِمينَ ُثومَّ َرِكْبوُت َفَسوَقَم ِمنِ وي َسوْوِطي َفُقْلو ،َوَنَنْذُت ُرْمِحوي ،َفَأْسَرْ،ُت َفَرِسي ،حمار وحش
ووْوطَ  ووْيأ :َفَقوواُلوا ،َنوواِوُلوِني السَّ ََ  واإلعانررةألنرره محرررم بالنسرربة لهررم، ومباشرررا المحرررم حرررام،  "َونَِّ ََّل ُنِعيُنووَك َعَلْيووِ  ِب

مَّ َرِكْبوُت َفَأْدَرْكوُت اْلِحَمواَر ِموْن ُثو"يعنري السرو ،  "َفَنَزْلوُت َفَتَناَوْلُتو ُ  ،وهللا َّل نعينوك عليو  بَويأ"على المحرم حررام، 
مْ قتل ،  ،َوُهَو َوَراَأ َنَكَمة  َفَطَعْنُتُ  ِبُرْمِحي َفَعَقْرُت ُ  ،َنْلِف ِ  ٍُ مْ  ،ُكُلووهُ  :َفَأَتْيُت ِبِ  َنْصوَحاِبي َفَقواَل َبْعُضو ٍُ ََّل  :َوَقواَل َبْعُضو



لكرن   الصريد مرن الجملرة مرن هرم ممنوعرون  علرى عدمره، ألنه لم يكن عندهم دلير  علرى األكر  وا اختلاوا  "َتْأُكُلوهُ 
َم  :-جر  وعرال-كلروه، ولقولره  :فكونهم لرم يقتلروه لرال بعضرهمهم ما صادوا، ا تقتلوا الصيد ما لتلوا الصيد،  }َوُحورِ 

وبعضرهم  ، لى هذه اآليةبعضهم نظر  : ا تثكلوه،لال بعضهم [( سورا الماةدا96)] َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَبرِ  َما ُدْمُتْم ُحُرم ا 
ه، كمرا أنره ا نرا دلي  على المنه مرن األكر  ممثكول وجدت نظر  لى اآلية األخرى فترددوا،  ذا حص  مر  هذا 

ا ما تثك  دلي  يدل على وا دلي  على اإلباحة ألكله، ما في ما يدل على جواز أكله   المنه من أكله، تثك  وا 
 .طالب:.......

اتثك  الصن على ضو  هذه القاعدا، أنا بسثلك سؤال اآل  ما تثكله  على ضو  هذه القاعدا  قنقور وا 
 ... قإذا لم يلحطالب: 

 فر، متردد بين الضب وبين الوزغ. هو متردد، هو
فري  حرمره هللا،ومرنهم مرن يقرول: الحررام مرا  ،أهر  العلرم، مرنهم مرن يقرول: الحرالل مرا أحلره هللاالمسثلة خالفية بين 

فبعضررهم يقررول: خررالف بررين أهرر  العلررم، ا، مررا هررو بقررول واحررد، مررا هررو مركررب بررين الجملتررين،  ين فرررا بررين القررول
رام مرا التحرريم، القرول الرراني ضرده تمامراة، الحر حرام، يعني األصر  فري األشريا يعني ما عداه ما أحله هللا، الحالل 

 حرمه هللا، والبالي حالل.
 طالب:........

نرجره  لرى نرجه  لى أصر  السرؤال، هذا مجمه عليه، األعيان المنتاه بها،  :يقولون  يعني األعيان المنتاه بها، هم
شرري   يتعرردى  لررىاإلنسرران يثكرر  مررن شرري  ا يرردري  السررؤال األصررلي حتررى هررذه القاعرردا مختلرر  فيهررا، يعنرري كررون 

مرن غيرر نره وتستايد م ،لكن تتعدى على شي   ذا أباحه من خلقه انتهى اإلشكال  فيثكله من غير  ذن من خلقه،
  ذن خالقه.

 طالب:........
هذه العرين  :يقول لك ي نبسط المسثلة من أصلها يا أخي،نظر معينة، نبنحن ا نريد أن نقرر المسثلة من وجهة 

لررك فرري بعرر  األشرريا  وأباحهررا  ه بهررا، نعررم أذنتأن تسررتملكررن مررا أذن لررك ، وأوجرردها -جرر  وعررال-الخررال، هررو هللا 
 لكن هذه ما أذن لك.  لك
 ..نَّل يستثنى منٍا الذبائح ..إذا  ،ميعا  يا َيخالب: ط

 بقيرة األبرواب األصر  فيهرا اإلباحرة ويبقرى فري والارو  أيضاة مما يحتا  لها، لما يدخله في جوفه، بعضهم يحتا  
كررون الجسررد ينبررت علررى شرري   مشرركوك فيرره غيررر كونرره ينبررت علررى مبررام ا  شرركال فيرره، أيضرراة الارررو  يحتررا  ألن 
عرررا  يحتررا  لهررا، يبقررى بقيررة األمررور علررى اإلباحررة، وهررذه مسررثلة فرعرراة عررن المسررثلة الترري ذكرررت وهرري واأل ،لهررا

وا ِفوي اَبْرِض  األصر  فيهرا اإلباحرة :األعيان المنتاه بها لب  ورود الشر،، مرنهم مرن يقرول }ُهوَو الَّوِذي َنَلوَق َلُكوم مَّ
مالها، ويررد عليره ألن مرن خلقهرا لرم يرثذن لرك باسرتع  يهرا المنرهوالراني يقول ا: األص  ف [( سورا البقرا29)] َ،ِميعا  

يثذن  ا أنه ا يتضررر بحرال، يعنري هرذا موجرود فري المخلروا مررالة، لرو جرا  واحرد  : مه كونه لماآلخرون يقولون 
يسررتظ  بظررالل جرردارك، أو يستصرربف لررم   :يسرروغ لررك أن تقررول لررههررو ا يتضرررر، لررم   :يسررتظ  بجرردارك تقررول لرره

وخررر هررذا  :السررور يقرررأ تقررولمعرره ورلررة يحتررا  أن يقرأهررا فجلرر  عنررد علررى السررور مررن برررا مرررالة، الررذي  بمصررباحك



مررا فرري األر  جميعرراة، وعلررى كرر  حررال المسررثلة خلرر، لنررا  -جرر  وعررال-كهربنررا  أنررت مررا تتضرررر يررا أخرري، فرراهلل 
وأنرت ا يغلرب علرى  ،النابترةش البرر مررالة تجرد مررالة نرو، مرن أنروا، الحشراةوأنرت فري وهرذه مسرثلة عمليرة،  ،خالفية

ا مرا   صريد مررالة ا تردري وش أصرلهوعنردك تثك  أو ما تثكر   ظنك أنها ضارا  صريد تشروفه ألول مررا، تثكر  وا 
مررررال هرررذا السرررقنقور الرررذي يبرررا، فررري لررري  مرررن ذوات المخرررال  وا غيرهرررا ممرررا جرررا  منعررره برررالعموم، وأبررررز تثكررر   

 ويتول  كرير من أكله.،  باحتهوما في دلي  يدل على  ،محالت العوارين
 طالب:........

 .[( سورا البقرا29)] الَِّذي َنَلَق َلُكم مَّا ِفي اَبْرِض َ،ِميعا   ُهوَ }أوضف منها اآلية الرانية:  ،ا
ْزِق طالب:  َباِت ِمَن الرِ   ؟[( سورة ابعراف32)] }َواْلطَّيِ 

 الطيبات. هناك قيد بالطيبات، وهذا قد يكون لي  منطالب  نر: 
ا مو ويب   أنت ما تدري هو ويب وا 

فووَل تسووألوا  ،نَووياأ رحمووة  بكووم موون َيوور نسوويانسووكت عوون و »: -صوولى هللا عليوو  وسوولم-حووديث النبووي طالووب: 
 .«عنٍا

ويرررب عنررردنا مسرررثلة رانيرررة متعلقرررة باألكررر  واألوعمرررة، وهررري مسرررثلة جرررديرا هرررذه فرررر، مرررن مسرررثلة كبررررى،  :أنرررا ألرررول
 ذا كرران ويحرررم علرريهم الخباةررب،  ،لهررم الويبرراتيحرر  أنرره  :جررا  عنرره -الصررالا والسررالم عليرره-وهرري أنرره  ،بالعنايررة

ا تغيرت   رم أبيف أو العك ، وش يوص  بثنه ويب أو خبيب ،األمر في األول محرم  عينه بعد تغير الحكم وا 
 بَرط يا َيخ.مو طالب: 

 وش كان الحمار األهلي 
م.نقولطالب:    : كان حَلل ثم حر 

ا خبيب هو ويب و   ا 
 ..نن  يكون طيب نو نبيث، قد يكون..نن  إذا كان حَلل مو بَرط طالب: 

 ا عموم اآلية.
 ما في تنصي  يا َيخ؟طالب: 

ا تضّمنه من خبب، والعك ، الحمار لما كان مبام هرو ه عنه مرفرم أبيف انتق ، أن المحرم  :ما لي ا هو ألوى 
 يان تنتق .واألع حرم صار خبيب، بهذه اآلية، لما ويب

  .؛ ولكن حرم لعلة ننرى يبقى على طيب نَّل يكون طالب: 
 قد يكون كذا.:  نر طالب

فنهرى  ،أكلرت الحمرر ،أفنيرت الحمرر :حرم لعلة رم ارتاعت هذه العلة، ما في شك أنه جا  في السربب : يه،  ذا للنا
 لحوم الحمر األهلية.عن أك  
 العلة منصوصة يدور معها الحكم.و  ،وارتاعت العلة ،حمير ذا توفرت ال :أن هذه تستق  للنا :فعذا للنا

 طالب:........



لكررن  حرررام فهرو خبيررب أنرره انتقرر  برنص اآليررة، يحررم علرريهم الخباةررب مرا دام  :لكررن  ذا للنرا  أن هررذه العلرة : ذا للنرا
 أن يكون ك  خبيب أن يكون حراماة ه  يلزم من 

 طالب:......... 
 والبص .الروم ،  ن هاتين الشجرتين الخبيرتين

 طالب: وهما لي  حراما .
 .-عليه الصالا والسالم- «ا أحرم ما أح  هللا»: أحرام هو  لال: -عليه الصالا والسالم-حتى سة  النبي 

 علي  من  رائحة..نذ يعني مثَل  ما يؤ طالب: 
نه مررن لربرران خبيررب الراةحررة، الوصرر  المررا وجرره، خبيررب الراةحررة ا خبيررب األصرر ،يعنرري خبيررب مررن وجرره دون 

 .المسثلة توولالمسجد هو سببه خبب الراةحة، على ك  حال 
 طالب:........
 والمنه ا بد له من دلي  لاوه.الور، الترك، 

مْ " ٍُ مْ  :َوَقالَ  ،ُكُلوهُ  :َفَأَتْيُت ِبِ  َنْصَحاِبي َفَقاَل َبْعُض ٍُ َنَماَمَنوا  -صولى هللا عليو  وسولم-َوَكاَن النَِّبيُّ  ،ََّل َتْأُكُلوهُ  :َبْعُض
ْكُت َفَرِسي َفَأْدَرْكُت ُ   ."«ُهَو َحََلل  َفُكُلوهُ » :َفَقالَ  ،َفَحرَّ

َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى قَ " َثَنا ُقَتْيَبُة َعوْن َماِلوك  ِفيَموا ُقوِرَع َعَلْيوِ  َعوْن َنِبوي النَّْضوِر َعوْن َقَرْنُت َعَلى َماِلك  و و  :الَ وَحدَّ َحدَّ
ُ َعْنو ُ -َقَتاَدَة َعْن َنِبي َقَتاَدَة  َناِفع  َمْوَلى َنِبي َحتَّوى  -صولى هللا عليو  وسولم-َننَّوُ  َكواَن َموَع َرُسووِل نَِّ  -َرِضَي نَّ

ََ َمَع َنْصَحاب  َلُ  ُمْحِرِمينَ  َة َتَنلَّ ْيُر ُمْحِرم  َفَرَنى ِحَموا َوُهوَ " ،يعني وهو غير محرم ،"ِإَذا َكاَن ِبَبْعِض َطِريِق َمكَّ  ا  ر ََ
ياا َفاْسَتَوى َعَلى َفَرِس ِ  َِ ْم ُرْمَحُ  َفوَأَبْوا َعَلْيو ِ  ،َفَسَأَل َنْصَحاَبُ  َنْن ُيَناِوُلوُه َسْوَطُ  َفَأَبْوا َعَلْي ِ  ،َوْح ٍُ َفَأَنوَذُه ُثومَّ  ،َفَسَأَل

دَّ َعَلى اْلِحَماِر َفَقَتَل ُ  مْ  - عليو  وسولمصولى هللا-َفَأَكَل ِمْنُ  َبْعُض َنْصَحاِب النَِّبويِ   ،ََ ٍُ وسربب الترردد  ،"َوَنَبوى َبْعُضو
 ."«ِإنََّما ِهَي ُطْعَمة  َنْطَعَمُكُموَها نَُّ » :َفَسَأُلوُه َعْن َذِلَك َفَقالَ  -صلى هللا علي  وسلم-َفَأْدَرُكوا َرُسوَل نَِّ "ما تقدم، 

َثَنا ُقَتْيَبُة َعْن َماِلك  َعوْن َزْيوِد ْبوِن َنْسوَلَم َعو" ُ َعْنو ُ -ْن َعَطواِأ ْبوِن َيَسوار  َعوْن َنِبوي َقَتواَدَة وَحدَّ ِفوي ِحَمواِر  -َرِضوَي نَّ
ْيَر َننَّ ِفوي َحوِديِث َزْيوِد ْبوِن َنْسوَلَم َننَّ َرُسووَل نَِّ  ََ  :َقوالَ  -صولى هللا عليو  وسولم-اْلَوْحِش ِمْثَل َحِديِث َنِبي النَّْضِر 

ْيأ  » ََ  ."«؟َهْل َمَعُكْم ِمْن َلْحِمِ  
 َير محرمة؟على نبي قتادة اإلعانة اآلن إذا كانت يا َيخ عفا هللا عنك طالب: 
  كي 

 من ناحية قال: وهللا َّل نعينك علي ، هل تكون حرام طيب؟يعني طالب: 
 هذا ممنو، في األص  من الصيد.ألنه هو ممنو، من الصيد، المعين 

 . وه  يعتبر صاةد  ذا أعان..طالب: 
 ، جز  من الصيد، بدلي  على أن من أعان على لت  فهو لات ....من أعان فقد ،لكنه جز  من الصيد

 طالب:........
 ا بد أن يسلك مر  هذا المسلك. ،ا للتوفي، بين األدلة المتعارضةه نما يلجث  ليمر  هذه األمور 



َلِميُّ " َثَنا َصاِلُح ْبُن ِمْسَمار  السُّ ام   ،وَحدَّ ََ َثَنا ُمَعاُذ ْبُن ِه َثِني َنِبي َعْن َيْحَيى ْبِن َنِبوي َكِثيور   َحدَّ َثِني َعْبوُد نَِّ  ،َحدَّ َحودَّ
َعواَم اْلُحَدْيِبَيوِة َفوَأْحَرَم َنْصوَحاُبُ  َوَلوْم ُيْحوِرْم  -صلى هللا علي  وسلم-اْنَطَلَق َنِبي َمَع َرُسوِل نَِّ  :ْبُن َنِبي َقَتاَدَة َقالَ 
َث َرُسوُل نَِّ  ََْيَقوةَ  - علي  وسلمصلى هللا-َوُحدِ   :َقوالَ ف -صولى هللا عليو  وسولم-َفواْنَطَلَق َرُسووُل نَِّ  ،َننَّ َعُدواا ِب

ْم ِإَلووى  ٍُ َفَبْيَنَمووا َنَنووا َمووَع َنْصووَحاِبِ  " غيقررة هررذه موضرره لبنرري غاررار، ،"َبْعووض  َفَبْيَنَمووا َنَنووا َمووَع َنْصووَحاِبِ  َيْضووَحُك َبْعُضوو
ْم ِإَلووى  ٍُ كمررا تقرردم يترررا ون شرريةاة فاهررم مررن غيررر أن يقصرردوا  فهامرره، وهنرراك ضررحك  "ِإْذ َنَظووْرتُ  َبْعووض  َيْضووَحُك َبْعُضوو

منرره، ا شررك أنرره يقتضرري آمررن وهررم ممنوعررون وهررم ممنوعررون منرره،  ،بعضررهم  لررى بعرر  لوجررود مررر  هررذا الصرريد
بعووض إذ  اب  يضووحك بعضووٍم إلووىنووا مووع نصووحبينمووا ن ،-صوولى هللا عليوو  وسوولم-فووانطلق رسووول هللا " ،التعجررب
ْم َفوَأَبْوا َنْن ُيِعيُنووِني ،َفِإَذا َنَنا ِبِحَماِر َوْحش  َفَحَمْلُت َعَلْيوِ  َفَطَعْنُتو ُ  نظرت ٍُ اسرتعانهم علرى  يرش   ،"َفَأْثَبتُّوُ  َفاْسوَتَعْنُت

 عنته فثربته.على السو ، فو
 طالب:........

 بوا نن يعينوووني،فأثبتوو  فاسووتعنتٍم فووأفطعنتوو  "الروايررات السررابقة ترردل علررى أن ااسررتعانة كانررت لبرر  لتلرره، وهنررا: 
ويَنا َنْن ُنْقَتَطوعَ  ،َفَأَكْلَنا ِمْن َلْحِمو ِ  َِ التري تقتضري التعقيرب،  نمرا أن يكرون أربتره دون لتر ، ألن العور  بالارا    "َوَن

ذلررك، أو مررا أشرربه  ،ملررهأو أنرره اسررتعانهم فرري ح ،أو مررا أشرربه ذلررك بهررذه الوعنررةيعنرري أنرره أصرراب رجلرره أو رجليرره 
صولى هللا عليو  -َفاْنَطَلْقُت َنْطُلُب َرُسوَل نَِّ  ،ونَينا نن نقتطع ،فأكلنا من لحم  ،فاستعنتٍم فأبوا نن يعينوني"

ْأو انرَفع فرسي أو  ،ُع َفَرِسيَنْرف ِ  -وسلم َفوار  " ،يعني ولتاة يعني جرياة سرريعاة  "ََ َِ ْأو ا َفَلِقيُت َرُ،َل  ِمْن َبِنوي  ََ َوَنِسيُر 
نَ  :َقوالَ  ؟-صولى هللا عليو  وسولم-َنْيوَن َلِقيوَت َرُسووَل نَِّ  :ي َ،ْوِف اللَّْيوِل َفُقْلوتُ فِ  ٍِ ، وتعهرن لريبرة مرن "َتَرْكُتوُ  ِبوَتْع

َفار  ِفي َ،ْوِف اللَّْيِل  " لتي هي لرية بين مكة والمدينة،السقيا ا َِ ِ َنْيَن َلِقيوَت َرُسو :َفُقْلتُ َفَلِقيُت َرُ،َل  ِمْن َبِني  وَل نَّ
نَ  :َقالَ  ؟-صلى هللا علي  وسلم- ٍِ وْقَيا ،َتَرْكُتُ  ِبَتْع هر  هرو  لكرن لاةر  اسرم فاعر   ،السرقيا موضره ،"َوُهَو َقاِئول  السُّ

  من القول أو من القيلولة
ذا للناليلولة،  :هذا  ذا كان أنها مكان للنا ا شبهة  :وا   القرول  اسرم الااعر  هرذا مرنفالقول، فأنه يولب سقيا ما  وا 

َيووا َرُسوووَل نَِّ ِإنَّ َنْصووَحاَبَك َيْقووَرُأوَن َعَلْيووَك  :َفَلِحْقُتووُ  َفُقْلووتُ "والسررقيا موضرره،  ،لكررن الررذي يظهررر أنرره مررن القيلولررة
ََلَم  ألن القررا ا ا تكرون  ا للمكتروب ررم اسرتعملت األص  في مرر  هرذه العبرارا  ذا بلغرت بكتابرة  ،"َرْحَمَة نَِّ وَ السَّ
ألرررأ أمتررك منرري » :-عليرره السررالم- بررراهيم الواسرروة مررن شررخص   لررى آخررر، وفرري حررديب جرررد حمرر  السررالم فرري م

ا فري األصر  أن القررا ا ا  «وأخبرهم أن الجنة ليعرانالسالم،  بردون كتابرة وبردون شري ، توسره فري اسرتعمالها، وا 
ن كررران أيضررراة التجررروز برررالقرا ا كتكرررون  ا للمكتررروب،  مرررا يجررروز للمكتررروب يكرررون أيضررراة هرررذا مرررا يرررراه بعضرررهم، وا 

  -عليرره الصررالا والسررالم-ولررم ينقرر  أنرره رد السررالم  ،"إن نصووحابك يقوورؤون عليووك السووَلم ورحمووة هللا"للمحاررو ، 
وَهووا هررو معلرروم لكررن  ووا َنْو ُردُّ ٍَ ْيووُتم ِبَتِحيَّووة  َفَحيُّوووْا ِبَأْحَسووَن ِمْن َذا ُحيِ   فرررد السررالم واجررب، يكررون  [( سررورا النسررا 86)] }َواِ 
فررري كمرررا جرررا  فررري حرررديب أم هررران  لكرررن لرررم ينقلررره الرررراوي للعلرررم بررره، رد السرررالم  -عليررره الصرررالا والسرررالم-النبررري 

وعليرك أنره لرم يقر : : يقرول بعضرهم «مرحبراة برثم هران »فقرال:  ،السرالم عليرك يرا رسرول هللا :الصحيحين أنهرا لالرت
ن لال بعضهمالرواا، السالم للعلم به، ا يحتا   لى أن ينقله    .أن لول مرحباة يكاي عن رد السالم :وا 



وكريرر  ،أن يبلرغ هرذا السرالميلزمره  ا حملت أحداة أن يسلم لك علرى شرخص ذ ،"هللاعليك السَلم ورحمة يقرؤون "
يقرول:  ن شرا  مرر  هرذا الحرر  يعلقره بالمشريةة، فللخررو  مرن السرالم مرراراة أو ألشرخاص وينسرى من النا  يحم  

ن ما ذكرر فراهلل ،يعني  ن ذكر بلغ ، ن شا  هللا :يقول ،المالسهللا، ألرأ فالن مني  مرا شرا   -سربحانه وتعرالى- وا 
وا َنْن ُيْقَتَطُعوا ُدوَنوَك اْنَتِظوْرُهْم َفواْنَتَظَرُهمْ " ن شا  هللا خر  من الحر ،  :أن يبلغ، فعذا لال َُ ْم َقْد َن ٍُ نَّ هنرا يمكرن  "َواِ 

جرر  -علررى هللا موجرره  لررى أشرررف الخلرر، وأكرررمهم ويبقررى أنرره  ،ا ا شررك أن هررذا التمررانتظررر،  :لعظرريمأن يقررال 
ا مرن لري  بار   وا غلري ، أنره ا يرثبى مرر  هرذا األسرلوب،  -عليه الصالا والسالم-عرف من خلقه ، -وعال وا 

ووي َنَصووْدتُ  :َفُقْلووتُ  ،فووانتظرهم" : انتظرررهللا هللا المسررتعان،يقررول لكبيررر القرروم ِ ِإنِ  يعنرري أصرردت ومنرري  ،"َيووا َرُسوووَل نَّ
 -صولى هللا عليو  وسولم-َفَقواَل النَِّبويُّ  ،َوَمِعوي ِمْنوُ  َفاِضوَلة  " ،اّصدت يعني اصرودتصيداة، في بع  الروايات: 

ن علررى الصرريد، ولررم يصررد مررن أجلرره، ولررم يعرر يصررد، لررم يتررولّ فرردل علررى أن لررم يلررم  "َوُهووْم ُمْحِرُمووونَ  «ُكُلوووا» :ِلْلَقووْومِ 
 الصيد أنه يجوز له أن يثك .

 الب:........ط
 أصدت.

 طالب:.......
ن كان القاعدا أن أمر االتما  مرن المرر كلها تدل على أنه أمر، هو أمر التما ، ا، الروايات  وهرم يقولرون  ،وا 

، ومرن المخلروا للخرال، ،أن األمر من األدنى  لرى األعلرى يسرمى دعرا ، يعنري مرن اابرن ألبيره :في كتب البالغة
دام بررين المخلررولين فهررو ، فيبقررى أنرره مررا -جرر  وعررال-لكررن الرردعا  خرراص برراهلل  ه دعررا  ومررن الرعيررة للكبيررر يسررمون

 التما  من األدنى  لى األعلى.
 طالب:........

 يعني يثتيهم العدو يقتوعهم. ،توعواال
 طالب:........

 وعن أعوا  السو . ،اإلعانة هم توّرعوا عن اإلشارا
  َّل يأتون باإلعانة...فعلوا هذا الَيأ ... إذا متى تنتٍي اطالب: يعني يا َيخ حده

 هو  ذا مات انتهى، ما يكون صيد.
 .؟..وه.حتى لو مسكطالب: 

 .هذا ما يعتبر ،يعني لو تولى واحد وبخه
َثَنا َنُبو َعَواَنَة َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد نَِّ ْبِن َمْوَهب  َعْن َعْبو َثِني َنُبو َكاِمل  اْلَ،ْحَدِريُّ َحدَّ ِ ْبوِن َنِبوي َقَتواَدَة َعوْن َحدَّ ِد نَّ

ُ َعْن ُ -َنِبيِ   ََ َرُسوُل نَِّ : َقالَ  -َرِضَي نَّ ا َوَنَرْ،َنا َمَع ُ  -صلى هللا علي  وسلم-َنَر هذا يضع  لول مرن  ،"َحا،ا
ْم َنُبو  :َقالَ  ،ونر،نا مع "لمواليت لم تكن حددت، أن ا :يقول ٍِ ُنوُذوا َسواِحَل » :َقَتاَدَة َفَقالَ َفَصَرَف ِمْن َنْصَحاِبِ  ِفي

وا اْنَصوَرُفوا ِقَبوَل َرُسووِل نَِّ  :َقالَ  «اْلَبْحِر َحتَّى َتْلَقْوِني َنْحَرُمووا  -صولى هللا عليو  وسولم-َفَأَنوُذوا َسواِحَل اْلَبْحوِر َفَلمَّ
ْم ِإَّلَّ َنَبا َقَتواَدةَ  ٍُ وا َنُبوو قَ  ،يُروَن ِإْذ َرَنْوا ُحُموَر َوْحوش  َفِإنَّوُ  َلوْم ُيْحوِرْم َفَبْيَنَموا ُهوْم َيِسو ،ُكلُّ ٍَ وا َفَحَموَل َعَلْي ٍَ َتواَدَة َفَعَقوَر ِمْن

ودنرا و مرن الوراةر  األتران،  :سروا  كانرت أهليرة أو وحشرية يقرال لهرا ،أنررى الحمرراألتران هري  يرش  األنررى،  "ا  َنَتان



ا غيررر مصررروف نسررثل لبرر  علشرران مررا يقرره الرربع  فرري حررر    نرردنا أبرران بررن عرمرران، أبرران ع أبرران مصررروف وا 
ا غير مصروف  ن كران  ا تستعجلون يرا  خروان الحكرم رقير ، مصروف وا   ن كران مرن اإلبانرة فهرو مصرروف، وا 

 مرن منره أبران فهرو :ألنهرم يقولرون  حمد تررى مناسربة األتران عنردنا هنرا ا، ا تستعج  يا مممنو،، من اإلبا  فهو 
ا هررذه ورياررة  ..مررن الصرررف، يعنرري مررا هرري بالمسررثلة يمنعررهيمنعرره،  ابررن مالررك  مررام العربيررةلكررن لعلمررك  أترران 

 مناسبة هنا.
 طالب: رب كلمة.

 ممنو، من الصرف. :ا، هذه ما لها أرر، ابن مالك  مام العربية يقول
 .فليكن ممنو، ،فالنون أصلية ،إلبانةهو من ا

 نتان ما هي مصروفة؟طالب: يعني 
 .أبان اآلنفي  يش علينا من أتان حنا 

 طيب وهذه ننتٍا؟طالب: 
نهرا ألأنها العلمية والتثنيب، وهنا صرفوها، فعقر منها أتاناة،  :يعني حتى لو للناهذه فيها تثنيب، ا ما هي أختها، 

 على وزن أفعال خّات لليالة.
ا َقالَ " ٍَ وا َنَتوْوا  ،َفَحَمُلوا َما َبِقَي ِمْن َلْحوِم اْبََتوانِ  :َقالَ َوَنْحُن ُمْحِرُموَن  َنَكْلَنا َلْحما   :َفَقاُلوا :َفَنَزُلوا َفَأَكُلوا ِمْن َلْحِم َفَلمَّ

األتران وصر  ولري  ، األتران لري  بعلرم ،"َيا َرُسوَل نَِّ ِإنَّا ُكنَّوا َنْحَرْمَنوا :َقاُلوا -صلى هللا علي  وسلم-َرُسوَل نَِّ 
 بعلم.

َوَكاَن َنُبو َقَتاَدَة َلْم ُيْحوِرْم َفَرَنْيَنوا  ،َيا َرُسوَل نَِّ ِإنَّا ُكنَّا َنْحَرْمَنا :َقاُلوا -صلى هللا علي  وسلم-َفَلمَّا َنَتْوا َرُسوَل نَِّ "
ووا َنَتانووا   ٍَ ووا َنُبووو َقَتوواَدَة َفَعَقووَر ِمْن ٍَ ووا َفُقْلَنووا ُحُمووَر َوْحووش  َفَحَمووَل َعَلْي ٍَ َوَنْحووُن َنْأُكووُل َلْحووَم َصووْيد   :َفَنَزْلَنووا َفَأَكْلَنووا ِمووْن َلْحِم

وا ،ُمْحِرُمونَ  ٍَ وْيأ  » :َفَقوالَ  ،َفَحَمْلَنا َما َبِقَي ِمْن َلْحِم ََ واَر ِإَلْيوِ  ِب ََ  :ََّل َقوالَ  :َقواُلوا :َقوالَ  «؟َهوْل ِموْنُكْم َنَحود  َنَموَرُه َنْو َن
ا» ٍَ  ."«َفُكُلوا َما َبِقَي ِمْن َلْحِم
وُد ْبوُن اْلُمَثنَّوى " َثَناه ُمَحمَّ َثَنا :قوالوَحدَّ وُد ْبوُن َ،ْعَفور   َحودَّ َثِني اْلَقاِسوُم ْبوُن َزَكِريَّوا  :قوالُمَحمَّ وْعَبُة و وَحودَّ َُ َثَنا   :قوالَحودَّ

َثَنا ُعَبْيدُ  ْيَباَن َ،ِميعَحدَّ ََ ْيَباَن َفَقاَل َرُسوولُ  ا   نَِّ َعْن  ََ ْسَناِد ِفي ِرَواَيِة  َذا اإلِْ ٍَ  َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد نَِّ ْبِن َمْوَهب  ِب
ا» :-صلى هللا علي  وسلم-نَِّ  ٍَ اَر ِإَلْي ََ ا َنْو َن ٍَ ْعَبَة َقالَ  «؟َنِمْنُكْم َنَحد  َنَمَرُه َنْن َيْحِمَل َعَلْي َُ ْرُتْم » :َوِفي ِرَواَيِة  ََ َن

ْعَبةُ  «؟َنْو َنَعْنُتْم َنْو َنَصْدُتمْ  َُ  شك. "َنَعْنُتْم َنْو َنَصْدُتمْ  :ََّل َنْدِري َقالَ  :َقاَل 
اِرِميُّ حَ " ْحَمِن الدَّ َثَنا َعْبُد نَِّ ْبُن َعْبِد الرَّ اَن  :قالدَّ م   :قالَنْنَبَرَنا َيْحَيى ْبُن َحسَّ َثَنا ُمَعاِوَيوُة َوُهوَو اْبوُن َسوَلَّ  :قوالَحودَّ

وَزا َموَع َرُسووِل نَِّ  َنْنَبوَرهُ  - َعْنو ُ َرِضوَي نَُّ -َنْنَبَرِني َعْبُد نَِّ ْبُن َنِبي َقَتواَدَة َننَّ َنَبواُه  :قال ،َنْنَبَرِني َيْحَيى ََ -َننَّوُ  
ْزَوَة اْلُحَدْيِبَيِة َقالَ  -صلى هللا علي  وسلم ْيِري َقالَ  :ََ ََ َفاْصوَطْدُت ِحَمواَر َوْحوش  َفَأْطَعْموُت َنْصوَحاِبي  :َفَأَهلُّوا ِبُعْمَرة  

 «ُكُلووهُ » :َفَأْنَبْأُتوُ  َننَّ ِعْنوَدَنا ِموْن َلْحِموِ  َفاِضوَلة  َفَقوالَ  -هللا علي  وسولم صلى-ُثمَّ َنَتْيُت َرُسوَل نَِّ  ،َوُهْم ُمْحِرُمونَ 
فري غرزوا الحديبيرة، وا شرك أنره يولر، علرى  :معه، وهنا يقرولوخرجنا حاجاة  في حجه، :لال كهنا "َوُهْم ُمْحِرُمونَ 

  العمرا حج، وهي حج أصغر.



َثَنا َنْحَمُد ْبُن َعبْ " :لال بِ يُّ َحدَّ َثَنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن النَُّمْيِريُّ  :قالَدَة الضَّ َثَنا َنُبو َحاِزم  َعْن َعْبِد نَِّ ْبِن  :قالَحدَّ َحدَّ
ُ َعْن ُ -َنِبي َقَتاَدَة َعْن َنِبيِ   ْم َنَرُ،وا َمَع َرُسووِل نَِّ  -َرِضَي نَّ ٍُ ُمووَن َوَنُبوو َوُهوْم ُمْحرِ  -صولى هللا عليو  وسولم-َننَّ

ْيأ  » :َقَتاَدَة ُمِحلٌّ َوَساَق اْلَحِديَث َوِفيِ  َفَقالَ  ََ صولى -َفَأَنوَذَها َرُسووُل نَِّ  :َمَعَنا ِرْ،ُلُ  َقالَ  :َقاُلوا «َهْل َمَعُكْم ِمْنُ  
ا -هللا علي  وسلم ٍَ  ."َفَأَكَل

ْيَبَة " ََ َثَناه َنُبو َبْكِر ْبُن َنِبي  َثَنا :قالوَحدَّ ْسوح َحدَّ َثَنا ُقَتْيَبُة َواِ  ُق َعوْن َ،ِريور  ِكََلُهَموا َعوْن َعْبوِد اَنُبو اْبَْحَوِ  و وَحدَّ
ِ ْبووِن َنِبووي َقَتوواَدَة َقووالَ  َكوواَن َنُبووو َقَتوواَدَة ِفووي َنَفوور  ُمْحووِرِميَن َوَنُبووو َقَتوواَدَة ُمِحوولٌّ َواْقووَت َّ  :اْلَعِزيووِز ْبووِن ُرَفْيووع  َعووْن َعْبووِد نَّ

وْيأ  » :َوِفيِ  َقوالَ " ،يعني بقية الحديب اْلَحِديثَ  ََ واَر ِإَلْيوِ  ِإْنَسوان  ِموْنُكْم َنْو َنَموَرُه ِب ََ ََّل َيوا َرُسووَل نَِّ  :َقواُلوا «؟َهوْل َن
 ."«َفُكُلوا» :َقالَ 
َثَنا َيْحَيوى ْبوُن َسوِعيد  َعوْن اْبوِن ُ،وَرْيج  َنْنَبَرِنوي ُمحَ " َثِني ُزَهْيوُر ْبوُن َحوْرب  َحودَّ وُد ْبوُن اْلُمْنَكوِدِر َعوْن ُمَعواِذ ْبوِن َعْبوِد َحدَّ مَّ

ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن التَّْيِميِ  َعْن َنِبيِ  َقالَ  ُكنَّوا َموَع َطْلَحوَة ْبوِن ُعَبْيوِد نَِّ َوَنْحوُن ُحوُرم  َفُأْهوِدَي َلوُ  َطْيور  َوَطْلَحوُة َراِقود  : الرَّ
صولى هللا عليو  -َنَكْلَنواُه َموَع َرُسووِل نَِّ  :َوَقوالَ  ،َفَلمَّا اْسَتْيَقَه َطْلَحُة َوفََّق َموْن َنَكَلو ُ  ،َفِمنَّا َمْن َنَكَل َوِمنَّا َمْن َتَورَّعَ 

 ."-وسلم
 لم يصد من أجلهم.وهو محمول على أنه 

 ؟ن يحرم على ال،ميع، إذا صار محرم يا َيخ يحرم على المحل والمحرمطالب: الصيد اآل
 يصيده المحرم.مما الميتة أسه   أسه  منه،لميتة ا : ذا صاده محرم، يقولون 

 حتى لو يأكل  َير محرم؟طالب: 
حررام لرذاتها، وتحرريم الصريد لعرار  فرال  لكرن الاررا بينهمرا أن الميترة مرا دام صراده محررم فهرو حررام، ميترة  ولو،

 .من أك  الميتة عند ااضورار  ليهشك أنه أولى 
 طالب:........

هللا عليرره مررا أوجررب فيرره عويغارر   ،فيرره ولترره كلررهويقضرري  ،ا يتتبرره الصرريد مررن غيررر حاجررة يرره، صررادوا للحاجررة، أمرر
 لحاجة فال بث . نهى عن لت  الحيوان  ا لمثكلة، أما  ذالكن للحاجة  موم مذ

 طالب:........
 .. يقول: من باب نن نرف  عن نفسي.اآلن يقع في المنكر.بعض النا  من باب الترتيب  :نقول

ويتررك مرا يصريده فري مكانره  ،أمرا  ذا كران لمجررد العبرب ذا كان يريد أن يثكر  مرا يصريده ا برث ، على ك  حال 
 حرام.
  ؟ولو نكثر من الذهاب إلى الصيد طالب:

وأدخرره أو  ،، أكررر منره- ن شرا  هللا-ا  شركال فيره ولرم يعولره هرذا عرن محررم  ،لو أكرر من الذهاب  لى الصيدو 
 .-  هللا ن شا-ا بث   ،أهدى أو با،

 طالب:........
 ، لب  أن يحرم. ا ،ا



 كوان يووم -علي  الصَلة والسوَلم-لدر  الماضي، هل  من ذو الحليفة يوم التروية، النبي يا َيخ في اطالب: 
 التروية في مكة.

 أحرم من ذي الحلياة هو.ما أحرم، لكنه 
 طيب، نحرم يوم التروية؟طالب: 
 من هو 
 .-  وسلمصلى هللا علي-النبي طالب: 

 .لارن ما حّ ، ه  يعني لبى.ا، ما زال على  حرامه 
 


